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A PRIMEIRA COISA 
QUE EU LEMBRO É 
DO SORRISO DELA.  

The first thing that I remember
is her smile.
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RELATIVE PRONOUNS 

Pronome relativo (that, who, whom, which e whose)
é um pronome que, no período composto, retoma
um antecedente, representando-o no início de uma
nova oração. Concorda sempre com o antecedente.
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RELATIVE PRONOUNS - USOS 

ou animais
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The girl who bought the house is very beautiful.
(A garota que comprou a casa é muito bonita.)
NOTE QUE: Girl = substantivo / who = função de sujeito
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Andre didn’t tell whom bought his car.
(André não disse quem comprou seu carro.)

Tell = verbo / whom = função de objeto
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The elephant, which died, is from South Africa. 
(O elefante, que morreu, é da África do Sul.)
Elephant = noun / which = função de sujeito
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The man that called is here to see her.
(O homem que ligou está aqui para vê-la.)

Man = substantivo / that = função de sujeito
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This is Jake, whose sister went to college with me.

(Este é o Jake, cuja irmã foi à faculdade comigo.)

Jake = Possuidor / Sister = Coisa possuída
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Além desses pronomes relativos, o inglês ainda conta com outros,

porém com sentido e ocorrências mais específicas. São eles:

 WHERE (= onde): usado para referir-se a um lugar;

 WHEN (= quando): para referir-se a tempo;

 WHAT (= o que): utilizado para referir-se a algo que é sujeito ou

objeto da frase.

 HOW ( = como): para referir-se sobre o modo ou maneira de algo;
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* The house where we live is three blocks from here.

(A casa onde moramos fica a três quadras daqui.)

* They will travel when she graduates.

(Eles irão viajar quando ela se formar.)
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* She liked what happened to them yesterday.

(Ela gostou do que aconteceu com eles ontem.)

* I don’t know how to solve this problem.

(Eu não sei como resolver este problema.)
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1) Identifique o RELATIVE PRONOUN e seu referente em cada
oração:

A. This is the boy who had an accident.

B. Yesterday I saw a car which was really old.

C. Mandy is the girl whom I met on Friday.

D. I haven't seen Frank, whose brother is five, for a long time now.

E. The robber stole the cat that the lady fed every day.
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2) Completar com WHO, WHOM, WHICH, WHOSE ou THAT:

a) Thank you very much for your e-mail _____________ was very
interesting.

b) The man, ____________father is a professor, forgot his
umbrella.

c) The children, ___________ we saw, shouted in the street.

d) The truck _____________driver is a young man is from Ireland.

e) What did you do with the money__________ your mother lent
you?
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